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Pels drets de la classe
treballadora

Cornellà Natura

E

ncara avui el capitalisme i el neoliberalisme ens obliguen
a lluitar per unes condicions laborals i de vida dignes. Per
això aquest Primer de Maig hem tornat a sortir als carrers
en defensa dels drets dels treballadors i treballadores, amb
diverses manifestacions que van recórrer els carrers de
Barcelona. A la nostra ciutat, al Ple municipal del passat
mes d’abril, també vam optar per aquesta defensa:
Pressupostos Generals de l’Estat
Davant l’esborrany profundament antisocial de pressupostos
de l’Estat presentat pel govern del PP, des de Cornellà en
Comú-Crida per Cornellà vam presentar una moció en defensa
de l’autonomia local i els processos de municipalització. El
govern espanyol pretén dificultar la recuperació de la gestió
pública dels serveis municipals que molts ajuntaments del canvi
estan duent a terme, i per això vam proposar que Cornellà es
posicionés en contra d’aquest segrest de la democràcia local.
Es va aprovar amb el vot favorable de PSC i ICV-EUiA.
Contractació de músics
L’altra proposta que vam fer era relativa a unes condicions de
contractació dignes per als professionals de la música, així com
per garantir la feminització de l’escena musical a Cornellà. La
moció, elaborada pel Sindicat de Músics Activistes de Catalunya
(SMAC!) i el Sindicat de la Música (COS), proposava l’adopció
d’un Manual de bones pràctiques per a la contractació en el
sector musical. Finalment, vam optar per seguir treballant la
moció amb altres grups i ampliant-la a tot el sector cultural.
Igual treball, igual sou
PSC, ERC i ICV-EUiA van presentar una moció de suport a la
campanya del sindicat UGT “A igual treball, igual sou”. Si bé
estem d’acord amb la idea que trasllada la campanya, no la vam
signar per la poca concreció dels acords, que en algun cas podia
significar fins i tot el contrari, l’empitjorament de les condicions
laborals. Per això vam presentar una esmena per concretar-la
que es va aprovar; ara queda que el govern municipal del PSC
actuï en conseqüència i apliqui el que va aprovar el plenari.
La dreta, en “defensa de la democràcia”
Ciudadanos i Partit Popular, per la seva banda, aliens a la
realitat de les classes populars de Cornellà, van presentar, per
variar, una moció contra el dret d’autodeterminació del poble
català que titulaven “en defensa de la democràcia”. El que està
clar, però, és que no volen que el poble es pugui expressar a les
urnes com es faria en qualsevol societat democràtica avançada.
Fins i tot, van anar més enllà i van retirar la seva pròpia moció,
defugint el debat al Ple municipal. Com també pretenen defugir
els nombrosos casos de corrupció que inunden les institucions
públiques, arribant a qualificar d’ofensiu el petit bus de paper que
vam portar al Ple municipal. Ni s’immuten davant la corrupció,
com si no anés amb ells, però els ofèn el “Tramabús” que denuncia
la corrupció; aquesta és la defensa de la democràcia del partit
que governa a l’estat espanyol i el seu principal suport.
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ornellà està en plena transformació, i així queda reflectit a
la exposició que pots veure fins al 4 de juny a la Plaça Europa,
així que anima’t i vine a conèixer el futur de la ciutat.
Cornellà Natura, és el projecte que, en un horitzó temporal
d’una dècada (2016-2026), vol naturalitzar la ciutat,
posant de relleu els seus valors ambientals, socials
i paisatgístics, i per tant, humanitzar-la.
Actualment, el municipi disposa de diferents zones verdes, com
són tres grans parcs —Can Mercader, Rosa Sensat i del Canal
de la Infanta-, el riu Llobregat i zones enjardinades a places
i diferents indrets de Cornellà.
L’objectiu de l’Ajuntament és que aquests espais estiguin
interconnectats i facin de la ciutat un lloc més amable, integrant
el paisatge urbà en la natura mitjançant 5 eixos verds que
creuaran el municipi.
Durant el 2017 s’estan portant a terme les primeres actuacions
compreses dins el Cornellà Natura, com la remodelació del Parc de
la Ribera que es va acabar el passat mes d’abril i la remodelació del
carrer Verge de Montserrat i la reurbanització de l’entrada nord
de la ciutat (per la carretera d’Esplugues) que es portaran a terme
properament. Aquestes dues últimes formen part de l’eix que va
des de Can Padró fins al parc Agrari del Baix Llobregat, travessant
el municipi de nord a sud, enllaçant al nord amb el municipi de
Sant Joan Despí fins a camp obert en l’entorn del Parc Agrari.
A finals d’any, també està previst que s’iniciï la transformació
de l’Avinguda dels Alps una de les vies principals d’un altre dels
eixos verds que uneix la part nord amb la part sud del municipi.
Així, les accions que durem a terme en els propers anys dins
el projecte Cornellà Natura, vindran definides per tres grans
línies d’actuacions:
—Naturalitzar la ciutat: Aconseguir el màxim de superfície
verda i treballar-ne la seva connectivitat mitjançant els
corredors verds, donat que permetrà obtenir els màxims
serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat, conservar
i millorar el patrimoni natural del municipi i fer la ciutat
més resilient davant de reptes com el canvi climàtic
—Fomentar la mobilitat sostenible, cercant la recuperació
d’espais per als vianants i per a l’ús de mitjans de transport
com la bicicleta, en un entorn agradable, tranquil i segur.
—Millorar la qualitat ambiental de la nostra ciutat que implica,
mesures com la gestió integral de l’aire, l’impuls de sistemes
energètics més eficients o la reducció dels residus en origen.
Així doncs, en aquesta ocasió us convido a que visiteu
l’exposició Cornellà Natura, on de manera participativa
podreu conèixer la Cornellà més verda, més sostenible i més
amable en definitiva, que tindrem dintre d’uns anys.
Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat,
ens veiem per la ciutat!
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